MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale
anului 2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.10.2021;
Având în vedere referatul de aprobare nr.177998/2021, raportul nr.183912/2021
întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.184319/2021
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin
care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele
9 luni ale anului 2021;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată și completată;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale
anului 2021, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 177998/07.10.2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova aferentă primelor 9 luni ale anului 2021
(30 septembrie 2021)
Având în vedere:
- rapoartele întocmite de compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului
Craiova și ale ordonatorilor terțiari de credite;
În temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 din Legea privind finanţele publice
locale nr. 273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, art.136, art.196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem promovarea pe ordinea de
zi a ședinței ordinare din data de 28.10.2021 a proiectului de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova
aferentă primelor 9 luni (30 septembrie 2021).

PRIMAR,
LIA – OLGUȚA VASILESCU

ÎNTOCMIT,
PT. DIRECTOR EXECUTIV ,
VASILICA-DANIELA MILITARU
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 183912/15.10.2021
RAPORT

PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2021
(30 septembrie 2021)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 177998/07.10.2021, în conformitate cu
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată prin OUG
63/2010 la art.49, alin.12, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel
mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au
obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.
Execuţia veniturilor bugetului local se prezintă pe cele două secţiuni, funcţionare
şi dezvoltare, la finele primelor 9 luni ale anului 2021, astfel:
Secţiunea de funcţionare:
I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat impozite și taxe locale în sumă de
173.750.279 lei.
* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă 135.185.745 lei.
* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă 38.564.534 lei.
II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de 45.209.912
lei, astfel:
- pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de 38.300.174 lei.
Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcţie de nivelul plăţilor efectuate pentru
fiecare destinaţie în parte;
- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma de
6.909.738 lei.
III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în
sumă de 256.465.825 lei. Au fost, de asemenea, încasate sume de la Consiliul Județean de
2.815.845 lei.
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IV. Subvenţiile:
- Subvenții de la bugetul de stat au fost încasate în suma de 764 lei și folosite pentru
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier.
- Sumele alocate de Direcţia de Sănătate Publică Dolj pentru finanţarea cabinetelor
medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova și
pentru mediatorul sanitar au fost în primele 9 luni ale anului 2021 de 14.874.148 lei.
- sume alocate de la DSP Dolj pentru finanțare centre de vaccinare în sumă de 3.279.993
lei.
V. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de 7.498 lei pentru Liceul Traian Vuia
(3.600 lei) și Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu (3.898 lei).
VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în
sumă de 43.758.000 lei;
Veniturile secţiunii de dezvoltare:
I.Veniturile proprii încasate la data de 30.09.2021 sunt in cuantum de 1.292.527 lei:
- taxă de reabilitare termică în suma de 225.977 lei;
- venituri din vânzarea de locuințe construite din fondurile statului în sumă de 983.729 lei;
- depozite speciale pentru construcții de locuințe în sumă de 24.219 lei.
- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de 43.002 lei.
- venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat în sumă de 15.600 lei.
II. Suma de 5.158.508 lei reprezentând subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020;
III. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de 43.758.000 lei;
IV. Suma de 3.164.240 lei reprezentând sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020;

Execuţia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secţiuni – funcționare și dezvoltare în primele 9 luni ale anului 2021, se prezintă astfel:
MUNICIPIUL CRAIOVA:
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CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
În primele 9 luni ale anului 2021, pentru secţiunea de funcţionare s-a achitat suma
de 53.851.044 lei pentru:
- cheltuieli de personal suma de 33.842.779 lei,
- cheltuieli de întreţinere, funcționare şi reparații curente pentru imobilele deținute de
municipalitate, utilități pentru imobilele și bazele sportive și parcarea subterană au fost în
sumă de 19.886.612 lei;
- cheltuieli pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” (în conformitate
cu modificările aduse alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2017 au fost în
sumă de 348.270 lei.
- sume restituite la bugetul de stat, reprezentând TVA neutilizat din anii precedenți pentru
finanțarea de bază de la unitatile de invatamant particular autorizate provizoriu - 16.074
lei.
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul
minus) în sumă de 242.691 lei, reprezentând concedii plătite de angajator în exercițiul
bugetar precedent și recuperate în anul curent, cât și sumele recuperate de la unitățile de
învățământ particular neutilizate în anul anterior.
CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
În cadrul secţiunii de funcţionare au fost efectuare plăţi aferente Direcției de
Evidență a Persoanelor pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri şi servicii în
sumă de 3.177.426 lei.
CAPITOLUL

55.02

-

TRANZACŢII

PRIVIND

DATORIA

PUBLICĂ

ŞI

ÎMPRUMUTURI
În cadrul acestui capitol pentru secţiunea de funcţionare au fost efectuate plăţi în
valoare de 4.165.185 lei pentru dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice interne
şi externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale, BERD, BEI
şi Hypo Noe Gruppe Bank AG.
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CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ:
În cadrul acestui capitol, la secţiunea de funcţionare s-a plătit suma de 24.857.617
lei, astfel:
A)

Pentru finanţarea activităţii Poliţiei Locale s-a utilizat suma de 24.836.000 lei

pentru: plata drepturilor salariale ale personalului angajat și pentru asigurarea bunei
funcţionari a instituţiei menţionate.
În primele 9 luni ale anului 2021 s-a cheltuit suma de 21.617 lei pentru activități de
protecție civilă reprezentând contravaloare închiriere frecvenţă radio pentru centrala de
alarmare şi sirenele sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei (1.560 lei)
și prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de
funcționare a sirenelor din sistemul de înștiințare-alarmare (20.057 lei).
CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT
Pentru secţiunea de funcţionare a fost achitată suma de 25.799.678 lei pentru:
- cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat,
care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul, în conformitate cu H.G nr.
569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru
naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar de stat, au primit în primele 9 luni ale anului 2021 suma de
52.935 lei;
- cheltuieli de întreţinere şi funcționare, obiecte de inventar, deplasări, pregătire
profesională, inspecții de grad, reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară
activitatea unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova
finanţate din sume provenind din venituri proprii ale bugetului local dar şi din sume
defalcate din TVA în sumă de 15.648.284 lei.
- bursele acordate elevilor în sumă de 2.068.570 lei;
- finanțarea învăţământului general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum
şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional în
sumă de 6.819.000 lei.
- Asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a
îmbrăcămintei şi a încălţămintei pentru copiii cu cerinţe educaţionale. Până la data de
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30.09.2021 s-a achitat suma de 1.168.407 lei pentru elevii din învățământul de stat și
90.738 lei pentru cei din învățământul particular.
- plata a 93 tichete sociale de grădiniță conform Legii nr.248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate pentru
achiziționarea de produse alimentare, de igienă, a produselor și/sau rechizite prin Direcția
Generală de Asistență Socială Craiova în sumă de 9.300 lei.
- 57.556 lei - plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu
semnul minus), din care: 500 lei, reprezentând sumă plătită de către o unitate de
învățământ în decembrie 2020 și recuperată în anul curent, deoarece bunul nu a mai fost
achiziționat și 57.056 lei reprezentand sumă plătită și recuperată aferentă lucrărilor de
reparații curente la unitățile de învățământ.
CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE
Secţiunea de funcţionare:
La acest capitol s-au achitat transferuri curente în sumă de 978.000 lei pentru unităţile
sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”(30.000 lei),
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (237.000 lei) şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” (711.000 lei) în vederea achitării facturilor pentru
reparații curente.
S-a achitat suma de 24.120.025 lei de către SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT
SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA, din care:

- cheltuieli de personal în sumă de 14.811.783 lei pentru salariile si contributiile
angajatilor din cabinete medicale din școli;
- s-a achitat suma de 10.780 lei pentru bunuri și servicii (furnituri de birou, servicii
colectare deșeuri medicale);
- s-a achitat suma de 3.094.585 lei pentru plata personalului implicat în activitatea de
vaccinare, conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 72/2021 privind stabilirea
reglementărilor pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, alin. (8) şi art. 2 alin. (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea
şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea
unor măsuri în domeniul sănătăţii;
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- s-a achitat suma de 138.000 lei reprezentând sprijin financiar pentru 10 cupluri infertile
din municipiul Craiova pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro;
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 76.567 lei;
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul
minus) în sumă de 17.571 lei, reprezentând diferenta dintre valoarea nominală a
voucherelor FIV acordate si contravaloarea serviciilor medicale facturate și decontate.
S-a plătit prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova suma de 3.790 lei
pentru transportul unui număr de 95 donatori de sânge (82 donatori, care în conformitate
cu art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi
obligaţiilor donatorilor de sânge au beneficiat de abonamente cu reducere de 50% pentru
transportul în comun pe mijloacele de transport în comun ale RAT SRL pe baza actelor
doveditoare, pentru o perioadă de o lună în sumă de 3.348 lei și 13 donatori din județ care
au ridicat prin casieria Direcției Generale de Asistență Socială Craiova suma de 442 lei)
- salariile aferente postului ocupat de mediatorul sanitar în valoare de 40.610 lei.
CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
Secţiunii de funcţionare:
În primele 9 luni ale anului 2021 s-au efectuat plăţi în sumă de 41.460.000 lei, sub
formă de transferuri pentru instituţiile de cultură şi sport din Municipiul Craiova după cum
urmează:
-leiOpera Română Craiova
Teatrul de Copii şi Tineret”Colibri”
Filarmonica „Oltenia

12.879.000
2.819.000
10.860.000

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”

3.555.000

Casa de Cultura „Traian Demetrescu

839.000

Sport Club Municipal Craiova

10.508.000

Pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
şi de agrement s-a utilizat suma de 27.825.648 lei. Au fost desfăşurate acţiuni de tăieri de
regenerare la arbuşti si garduri vii, tăieri de corecţie la arbori şi arbuşti, lucrări de degajare
a terenului de frunze si crengi, încărcat şi transport resturi vegetale, întreţinere curăţenie,
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lucrări de întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari, măturat alei, plantat material
dendrofloricol, administrarea manuală a ingrăşămintelor chimice, plantari de flori, arbori
şi arbuşti. Suma cheltuită de 21.754.982 lei reprezintă contravaloarea facturilor pentru
lucrările executate şi recepţionate în perioada octombrie 2020 -31 august 2021. Până la
data de 30.09.2021 s-au realizat lucrări de amenajări ornamentale în parcuri și grădini
publice în sumă de 44.030 lei.
Pentru lucrări de reparații și întreținere mobilier urban din perioada septembrie 2020
– septembrie 2021: gard, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii, reparații instalații de udat
zone verzi, reparații pergole s-a achitat suma de 3.191.135 lei; s-a finanţat activitatea de
administare a toaletelor ecologice în sumă de 778.445 lei pentru perioada noiembrie 2020august 2021. Pentru hrana animalelor şi păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli
cu apa, energie electrică, curăţenie, medicamente, reparații la adăposturi din cadrul
Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 1.550.546 lei pentru perioada noiembrie 2020 –
30.09.2021. Pentru administrarea şi întreţinerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului
Craiova (Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 506.510
lei pentru lucrări efectuate în trim.IV 2020 și ianuarie-august partial 2021;
Rată de capital în sumă de 1.824.000 lei, aferentă împrumutului extern contractat de
la Hypo Noe Gruppe Bank AG pentru cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Parkcomplex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”.
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în
sumă de 73.311 lei reprezentând sume plătite pentru concedii medicale din bugetele
instituțiilor de cultură și sport (Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia și Sport club
Municipal Craiova) în anii precedenți și recuperate de la Casa de Asigurări de Sănătate
Dolj în anul curent.
CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Secţiunea de funcţionare:
S-au efectuat transferuri curente către Căminul pentru Persoane Vârstnice în sumă
de 8.145.064 lei necesare achitării drepturilor salariale, cheltuielilor materiale de
întreţinere şi funcţionare a instituţiei, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.
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Pentru funcționarea celor 9 creşe de pe raza municipiului prin SERVICIUL PUBLIC
MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL
CRAIOVA s-au achitat:
- 5.549.713 lei drepturi salariale și contribuţiile aferente acestora;
- 519.617 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii instituţiei:
materiale curatenie pentru crese, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate la creșe și la
sediu, taxă parcare, posta, telefon, cablu tv, internet, asistență programe informatice,
rafturi, întreținere lift, actualizare LEX, reparații curente, obiecte de inventar, deratizare,
dezinfecție, măști, hrană pentru copiii din cele 9 crese.
- 51.037 lei pentru sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul
minus) în sumă de 114.486 lei, reprezentand contravaloarea indemnizațiilor aferente
concediilor medicale plătite salariaților de angajator și recuperate din FNUASS prin CAS
Dolj efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (84.886 lei), precum și
indemnizațiile plătite salariaților care au beneficiat de zile libere plătite pe perioada stării
de alertă potrivit prevederilor OUG 147/2020, sume care au fost solicitate si recuperate din
bugetul AJOFM Dolj (3.782 lei).
Din suma alocată pentru primele 9 luni ale anului 2021 DIRECȚIEI GENERALE
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA au fost efectuate următoarele plăți:
- pentru cheltuielile de personal aferente direcției pentru primele 9 luni ale anului 2021 a
fost achitată suma de 5.736.974 lei.
- pentru cheltuieli cu bunuri şi servici pentru primele 9 luni ale anului 2021 a fost
consumată suma de 157.838 lei pentru achitarea facturilor de cheltuieli materiale (achizitie
hârtie xerox), utilităţi (energie electrica, energie termica, gaze, apa, salubritate), cheltuieli
pentru telefon şi internet, contravaloarea serviciilor cu Poşta Română pentru
corespondenta curentă, contravaloarea serviciilor de mentenanţă pentru programul de
contabilitate, programul de registratură și asistență socială, CASCO, contravaloare plata
premiu in valoare de 1.000 lei pentru 3 persoane, cu ocazia implinirii varstei de 100 ani,
precum și contravaloarea analizelor medicale plătite de către instituție pentru un număr de
7 angajati.
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- în perioada ianuarie - septembrie 2021 s-au efectuat plati in valoare de 59.834 lei
reprezentând contravaloarea contribuției aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate în
cadrul instituției.
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în
sumă de 315.966 lei (au fost efectuate rambursări de vouchere de vacanță de către
angajatii institutiei al caror contract de muncă le-a încetat, precum si o parte din concediile
medicale platite de catre institutie în anii precedenti si recuperate în anul curent).
- s-au acordat ajutoare de urgenţă și deces în sumă de 5.900 lei unui număr de 12 familii şi
persoane singure aflate în situaţii de risc social, care au avut probleme economice
deosebite;
- pentru înhumarea a 11 persoane decedate fără venituri sau cu venituri mici, fără
susţinători legali cât şi pentru cele neidentificate, pentru primele 9 luni ale anului 2021 au
fost efectuate plăţi pentru în sumă de 9.390 lei.
- în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, sumele necesare plăţii ajutorului bănesc pentru încălzirea
locuinţei cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit
minim garantat sunt transferate către bugetul local de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii
Dolj. Suma consumată pe primele 9 luni ale anului 2021 a fost de 764 lei și a fost folosită
pentru ajutorarea unui nr.de 4 persoane.
- pentru plata ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru familiile şi
persoanele singure beneficiare de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat până la data de 30.09.2021 s-au efectuat plati pentru un
numar de 6 beneficiari în sumă de 580 lei.
- potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului
rece coroborat cu H.C.L. nr. 427/2018, în primele 9 luni ale anului 2021 s-a utilizat suma
de 715.677 lei pentru un nr.de 1.889 consumatori vulnerabili din municipiul Craiova care
utilizează încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat.
Prin HCL 87/2021, Consiliul Local Municipal a aprobat acordarea de beneficii de
asistenta sociala, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor şi
invalizilor de război din Municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război
sarbătorită în data de 29 aprilie 2021 şi a Marii Uniri sarbătorită la 1 decembrie 2021. Până
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la 30.09.2021 s-au emis tichete sociale cu valoarea de 300 lei/persoană, pentru un număr
de 11 de persoane, veterani şi invalizi de război din Municipiul Craiova, fiind achitată
suma de 3.300 lei.
- în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cursul primelor 9 luni ale anului 2021
s-au efectuat plăţi de 15.195.813 lei pentru drepturile salariale ale unui număr de 534
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii şi adulţi, pentru 969
beneficiari de indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru 341
persoane care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în
perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de 12.550.040 lei.
- au fost achitate analize medicale pentru 2 asistenți personali în suma de 78 lei.
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în
sumă de 58.407 lei (au fost efectuate rambursări de vouchere de vacanță de către asistenții
personali);
- s-au efectuat plăți în perioada ianuarie-septembrie 2021 în sumă de 395.978 lei,
reprezentând plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în cadrul
instituției pentru asistenții personali.
- au fost acordate 12.643 abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul
Craiova, persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali ai
acestora, sumele plătite în acest sens fiind de 1.069.420 lei.
- pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înfiinţarea „Centrului
Social de Urgenţă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”, pe
primele 9 luni ale anului 2021 a fost alocată suma de 566.000 lei în vederea achitării
costurilor de funcţionare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova.
MUNICIPIUL CRAIOVA:
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul
minus) în sumă de 172.479 lei, reprezentând ajutor încălzire locuințe necuvenit.
CAPITOLUL 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
De la acest capitol, pe secţiunea de funcţionare s-a achitat suma de 14.195.464 lei
pentru iluminatul public, sistematizarea circulaţiei și IID, astfel:
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- lucrări de menţinere, întreţinere precum şi pentru energia electrică consumată la
iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene, iluminat ornamental-festiv, mentenanță și
întreținere sistem de iluminat şi lucrări de asistenţă tehnică în sumă de 8.385.875 lei;
- a fost plătită suma de 2.727.006 lei pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei;
- Fond pentru Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă
din partea Uniunii Europene a fost în sumă de 3.082.778 lei, rezultat din restituirea
impozitului pe profit virat de Compania de Apă Oltenia potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.
198/2005.
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în
sumă de 195 lei, reprezentând contravaloare consum de energie electrică agenți
economici).
CAPITOLUL 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI
Secţiunea de funcţionare:
La acest capitol s-a achitat suma de 39.748.950 lei pentru:
- Activitatea de salubrizare: salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea
manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de
gunoi a reziduurilor stradale); colectare și depozitare deșeuri menajere; deszăpezire
(degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile publice); ecarisaj; demolare construcţii
amplasate ilegal. Pentru aceste activităţi s-a consumat suma de 30.549.100 lei;
-Activitatea de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor: s-a achitat la Fondul pentru
mediu suma de 1.394.409 lei;
- Canalizarea şi tratarea apelor reziduale: în primele 9 luni ale anului 2021 s-au
efectuat plăți de 2.152.179 lei cu consumul de apă destinat fântânilor arteziene şi
cişmelelor pentru băut apă și contravaloarea serviciilor de interventii la inundatii pe
domeniul public.
- Pentru rata de capital aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul
Finanţelor Publice în baza acordului de imprumut subsidiar pentru cofinanţarea
programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi
canalizării, s-a achitat in primele 9 luni ale anului 2021 suma de 5.653.262 lei.
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CAPITOLUL 80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI
DE MUNCĂ
Secţiunea de funcţionare:
În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK
AG, avand ca obiectiv Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central, s-a achitat în
primele 9 luni ale anului 2021 rata de capital în suma de 2.553.945 lei.
CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE
Secţiunea de funcţionare:
S-a suportat de la bugetul local diferenţa dintre preţul de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat şi preţul de facturare către
populaţie în primele 9 luni ale anului 2021 în suma de 18.280.000 lei.
CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI
La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 81.880.427 lei la secţiunea de
funcţionare.
În primele 9 luni ale anului 2021, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi,
alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăţi în sumă de 38.904.776 lei,
reprezentând facturi aferente lucrărilor executate de „Întreţinerea şi repararea străzilor cu
îmbrăcăminţi din pavaj de piatră brută, piatra sparta si amestec optimal” și ”Lucrări de
reparații și întreținere străzi, alei, trotuare și parcări din municipiul Craiova”.
A fost achitată suma de 36.822.818 lei către RAT S.R.L. pentru acordarea de facilități
la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane și a compensației pentru
asigurarea transportului în comun.
La titlul 81 - Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale, conform
contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în scopul realizării
unor obiective de investiţii de interes public local, s-a achitat până la 30.09.2021 suma de
6.166.802 lei reprezentând rambursare credit intern.
De asemenea, s-a achitat suma de 1.310.445 lei către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației, reprezentând fonduri rambursate aferente alocărilor din
Fondul de Dezvoltare și Investiții.
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus)
în sumă de 1.324.414 lei.
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***
Secțiunea de dezvoltare:
CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT
Pentru proiectul ”Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă
al LTTA Craiova”, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova a plătit suma de
204.610 lei până la data de 30.09.2021.
Pentru proiectul ”Stagii de practică pentru elevi” Liceul tehnologic Auto Craiova a
plătit suma de 229.372 lei până la data de 30.09.2021.
Pentru proiectul ”Inovarea procesului educațional prin stagii de practică” Liceul
Tehnologic Costin D. Nenițescu a plătit suma de 729.258 lei până la data de 30.09.2021.
Pentru proiectul ”Șanse egale la educație pentru copiii din județele Dolj și Vâlcea cu
părinți plecați la muncă în străinătate”, Școala gimanzială Elena Farago a plătit suma de
41.898 lei până la data de 30.09.2021.
Unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova pentru cheltuieli
de capital au plătit suma de 389.267 lei, conform listei de investiții.
CAPITOLUL 61.02 – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
S-a achitat suma de 202.247 lei de către Poliția Locală pentru achiziționarea a 20
bucății stații mobile emisie-recepție în sistem TETRA SEPURA, 25 bucăți set complet
pistol și a 4 bucăți sistem de avertizare sonoră și luminoasă.
CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE
S-au achitat transferuri de capital în sumă de 437.152 lei pentru Spitalul Clinic
Municipal „Filantropia” (150.000 lei) și la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (287.152 lei)
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în
sumă de 746.128 lei, reprezentând sume recuperate de către Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova din cererile de rambursare ale
proiectului ”Combaterea virusului prin dotarea Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova – linie de biologie moleculară complet
automată”.
CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova implementează 2 proiecte finanțate
din Fondul Social European:
- proiectul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice„VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” pentru care s-a achitat suma de 228.775
lei.
- proiectul „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”, s-au efectuat plăți în
primele 9 luni ale anului 2021 în sumă de 322 lei.
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus)
în sumă de 631 lei, reprezentând sume recuperate în anul curent, incasate necuvenit de
catre un salariat din cadrul Proiectului ”Imbatrinirea activa o sansa pentru o viata demna”,
în perioada octombrie 2019-februarie 2020.
CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI
Pentru cofinanțare ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în
județul Dolj, în perioada 2014-2020, în localitatea Craiova” s-a achitat suma de 3.500.000
lei.
CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI
- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus)
în sumă de 81.445 lei, reprezentând sume recuperate în anul curent din lucrările de
investiții efectuate în anii anteriori.
Pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă care se află în implementare în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, din Bugetul de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Craiova pe primele 9 luni ale anul 2021 a fost utilizată suma de
50.901.970 lei.
lei
Capitol
Bugetar

Denumire

Total plati
la
30.09.2021

Cap. 65.02 (Invatamant)
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Explicatii

65.02.04.01

Îmbunătățirea
infrastructurii
educaționale din
Municipiul Craiova prin
constructia/reabilitarea
/modernizarea/extinde
rea/echiparea Scolii
Gimnaziale “Mircea
Eliade”

22,104

58.01.01

3,316

58.01.02

18,788

65.02.04.02

Creșterea calității
infrastructurii
educaționale la Colegiul
Tehnic de Industrie
Alimentară Craiova

3,263

58.01.01

489

58.01.02

2,774
Total cap. 65.02

Cap. 66.02. (Sănătate)
Reabilitare corp C1 –
Ambulatoriu Pavilion A,
extindere cu lift
exterior si amplasare
66.02.06.01 rampa de gunoi
(colectare selectiva) la
Spitalul Clinic Municipal
Filantropia din
Municipiul Craiova

25,367

1,162,045

58.01.01

348,613

58.01.02

813,432
Total cap. 66.02

1,162,045

Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv.
Publica)
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În data de 30.03.2020 a fost încheiat contractul
de finantare nr. 5175. Conform activităților
proiectului, a fost încheiat contractul privind
achiziție servicii publicitate proiect, a fost
efectuata plata pentru comunicatul de presă de
lansare proiect. Suma prevăzută în buget
cuprinde și cval lucrări de execuție și servicii
dirigenție santier. A fost modificat tipul
procedurii de atribuire prevazut pentru
executie lucrari si servicii dirigentie de santier
din „Licitatie deschisa” in „Cerere de oferte/
Procedura simplificata”. In data de 18.08.2020
s-a transmis la Serviciul Licitatii documentatia
pentru achizitie executie lucrari. Serviciul
Licitatii a solicitat impartirea achizitiei de
executie lucrari in mai multe proceduri,
respectiv achizita lucrarilor propriu-zise si,
separat, dotari. Astfel, a fost incheiat un act
aditional la contractul de finantare in acest
sens. In luna septembrie 2021 au fost incheiate
contractele de executie lucrari si dirigentie de
santier. Suma de 22.103,88 lei reprezinta cote
ISC 0,1% si 50% din cota de 0,5% din valoarea
investitiei, necesare pentru demararea
ordinului de incepere executie lucrari.
Contractul de finantare a fost semnat în data
de 29.11.2019. Este in derulare contractul de
servicii de proiectare - faza PT. S-au obtinut
autorizatiile de construire pentru cele două
obiective de investiții componente ale
proiectului pentru care s-au achitat taxele de
timbru de arhitectură în valoare de 3263 lei.
Având în vedere întârzierile în derularea
contractului de proiectare, nu s-a efectuat
plata acestor servicii și nu a putut fi demarată
procedura de achiziție a lucrărilor.

Municipiul Craiova a încheiat contractul de
finanţare nerambursabilă nr. 4224/17.05.2019
pentru acest proiect. In cursul anului 2021 au
fost achitate situațiile de lucrări nr. 3, 4 și 5 in
suma de 830823,76 lei, servicii de dirigentie de
santier in suma de 10280 lei si autocolante
vizibilitate proiect in suma de 749,70 lei. In
februarie 2021, a fost incasata cererea de
prefinantare nr. 2 in valoare de 1070074,88 lei.
Au fost incheiate contracte de furnizare pentru
dotari - loturile V si VII. Pentru celelalte loturi
de dotări, procedurile de achiziție publică sunt
în derulare.

70.02.50

Promovarea incluziunii
sociale și combaterea
sărăciei în comunitățile
defavorizate din
municipiul Craiova –
faza II – Zona Fantâna
Popova

100

58.01.01

85

58.01.02

15

70.02.03.30

Cresterea Eficientei
Energetice in cadrul
cladirilor RezidenTiale
din Municipiul Craiova CEERT L4

1,775

58.01.01

870

58.01.02

905

70.02.03.30

Cresterea Eficientei
Energetice in cadrul
cladirilor RezidenTiale
din Municipiul Craiova CEERT L5

1,330

58.01.01

651

58.01.02

679

70.02.03.30

Creșterea eficienței
energetice în cadrul
clădirilor rezidențiale
din Municipiul Craiova CEERT L4.1

1,987
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Pentru finanţarea nerambursabilă a acestui
proiect a fost încheiat contractul de finanțare
nr. 4548/26.07.2019 în cadrul priorităţii de
investiţii 4.3. În aprilie 2021 a fost încheiat
contractul de servicii de actualizare PT
componenta Fântâna Popova, iar in luna
septembrie contractele de achiziție execuție
lucrări si dirigentie de santier pentru
componenta de reabilitare străzi. A fost obtinut
avizul de mediu pentru documentatia
actualizata componenta Fântâna Popova pentru
care s-a achitat suma de 100 lei.
Contractul de achiziție PT a fost reziliat și
întocmit un act adițional la contractul de
finanțare, drept urmare a fost reluată
procedura de achiziție PT. La data de
30.09.2020 a fost semnat noul contract de
elaborare a serviciilor de proiectare, faza PT.
La această dată PT-ul se afla in verificare la
verificatorul de proiect urmand a intra in
Comisia tehnico-economica si receptionat drept
urmare valoarea aferentă acestuia nu a fost
achitată. Dupa receptionare va fi transmis PTul catre ADRSV Oltenia in vederea verificarii
conformitatii si calitatii, dupa obtinerea
conformitatii va fi demarata procedura de
solicitare incheiere act aditional la contractul
de finantare in vederea actualizarii valorilor
conform devizelor din PT. Suma de 1.775 lei
reprezinta taxa OAR necesara pentru eliberarea
autorizatiilor de construire pentru cele 4
blocuri.
Contractul de achiziție PT a fost reziliat și
întocmit un act adițional la contractul de
finanțare, drept urmare a fost reluată
procedura de achiziție PT. La data de
30.09.2020 a fost semnat noul contract de
elaborare a serviciilor de proiectare, faza PT.
La această dată PT-ul se afla in verificare la
verificatorul de proiect urmand a intra in
Comisia tehnico-economica si receptionat drept
urmare valoarea aferentă acestuia nu a fost
achitată. Dupa receptionare va fi transmis PTul catre ADRSV Oltenia in vederea verificarii
conformitatii si calitatii, dupa obtinerea
conformitatii va fi demarata procedura de
solicitare incheiere act aditional la contractul
de finantare in vederea actualizarii valorilor
conform devizelor din PT. Suma de 2.019 lei
reprezinta taxa OAR necesara pentru eliberarea
autorizatiilor de construire pentru cele 5
blocuri.
Suma prevazuta in buget pentru anul 2021,
reprezinta contravaloarea publicitatii
obligatorii a proiectului, a serviciilor de
proiectare-faza PT, a serviciilor de verificare
tehnică de calitate a documentațiilor tehnice și
avans pentru lucrările de execuție. În cadrul
proiectului a fost reziliat contractul privind
serviciile de proiectare faza PT. La data de
27.08.2020 a fost semnat noul contract de

58.01.01

974

58.01.02

1,013
Total cap. 70.02

elaborare a serviciilor de proiectare, faza PT.
La această dată PT-ul nu a fost recepționat
drept urmare valoarea aferentă acestuia nu a
fost achitată. Suma achitată până la data de
30.09.2021 este de 1987,00 lei și reprezintă
taxa OAR.

5,192

Cap. 80.02. (Actiuni generale
economice, comerciale si de munca)

80.02.01.30

A.R.C.A. Accesibilitatea
procedurilor
administrative prin
Reducerea birocratiei
si digitizare pentru
Cetatenii BANIEI

384,467

58.02.01

57,925

58.02.02

328,242

58.02.03

Proiectul se afla in implementare. Au fost
achitate contractele incheiate: semnaturi
digitale 12.078,50 lei, partial contract
implementare portal 374.088,40 urmand a fi
achitate contractele dupa ce vor fi finalizate
respectiv: implementare portal,
retrodigitalizare, sistem de colectare si votare
lege 350, actualizare site web, elaborare plan
pentru atragerea utilizatorilor vizati de
serviciile on-line, conferinta finala si comunicat
final de presa.

-1.700
Total cap. 80.02

Cap. 84.02 (Transporturi)
Proiect Integrat de
Modernizare a
Sistemului de Transport
Public cu Tramvaiul In
Municipiul Craiova MOTRIC T1:
Componenta
Modernizarea caii de
tramvai (in cale
proprie) de pe str.
Henry Ford in zona
industriala Ford si
Extinderea sistemului
de management al
traficului prin
integrarea de noi
intersectii semaforizate
cu functionarea in
84.02.03.02 regim adaptiv si sistem
de comunicatii (Etapa
1, Faza 3);
Componenta
Extinderea sistemului
de management al
traficului prin
integrarea de noi
intersectii semaforizate
cu functionarea in
regim adaptiv si sistem
de comunicatii (Etapa
1, Faza 1 + Etapa 1,
Faza 2); Componenta
Modernizare depou si
Modernizarea statiilor
de redresare pentru
alimentarea electrica a
tramvaielor - Faza 1 -

384,467

888,162
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Proiectul a fost depus si selectat pentru finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat
contrac-tul de finantare nr. 4898/07.11.2019,
cod SMIS 129159. Suma prevazuta in buget
reprezinta con-travaloare servicii proiectare
faza PT, verificare tehnica de calitate si avize
pentru componenta 1, contravaloare lucrari,
dirigentie santier, asistenta tehnica proiectant
si cote legale ISC pentru componenta 1,
contravaloare servicii proiectare faza PT,
verificare tehnica de calitate si avize pentru
componenta 2, contravaloare servicii
proiectare faza PT, verificare tehnica de
calitate si avize pentru componenta 3. A fost
achitata suma de 888.161,69 lei reprezentand :
cval servicii proiectare faza PT (837.760,00
lei), verificare tehnica de calitate proiect
(49.600,00 lei) si avize (801,69 lei)

Modernizare statii de
redresare si
echipamente aferente

58.01.01

133,224

58.01.02

754,937

84.02.03.02

Modernizarea căii de
tramvai (în cale
proprie) de pe Calea
Severinului, în zona
industrială Cernele de
Sus – Faza 1 si Faza 2

226,540

58.01.01

33,981

58.01.02

192,559

84.02.03.02

Achiziţie de mijloace
de transport public tramvaie (17 buc) parteneriat MDRAP

655

58.01.01

98

58.01.02

556

18

Proiectul a fost depus si selectat pentru
finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat
contractul de finantare nr. 4886/07. 11.2019,
cod SMIS 128811. Suma prevazuta in buget
reprezinta contravaloare servicii proiectare
faza PT, verificare tehnica de calitate si studiu
coexistenta, contravaloare lucrari, dirigentie
santier, asistenta tehnica proiectant si cote
legale ISC. A fost achitata suma de 7.240,38 lei
reprezentand Studiu de solutie/coexistenta
CEZ, 178.500 lei cval elaborare PT+PAC, 40.800
lei cval verificare documentatie tehnica faza
PT.
Suma prevazuta in buget reprezinta reprezinta
avans contravaloare tramvaie. Procedura de
achizitie publica a tramvaielor a fost derulata
de catre MDRAP. In data de 19.07.2021 a fost
semnat Contractul de furnizare tramvaie. A
fost achitata suma de 655 lei reprezentand
contravaloarea panoului temporar obligatoriu
pentru vizibilitatea proiectului.

84.02.03.02

Proiect Integrat de
Modernizare a
Sistemului de Transport
Public cu Autobuzele
In Municipiul Craiova MOTRIC A: Componenta
Extinderea sistemului
de management al
traficului prin
integrarea de noi
intersectii semaforizate
cu functionarea in
regim adaptiv si sistem
de comunicatii (Etapa
1, Faza 4) si
Reorganizarea
circulatiei in zona
centrala (Etapa 2, Faza
4), Componenta
Innoirea parcului de
vehicule de transport
public urban - Achizitia
de autobuze noi - Faza
2 + Faza 3 + Faza 4 (16
buc)

48,209,543

58.01.01

7,720,907

58.01.02

33,321,200

58.01.03

7,167,436
Total cap. 84.02
TOTAL GENERAL

Proiectul a fost depus si selectat pentru
finantare. In data de 19.02.2020 s-a incheiat
contractul de finantare nr. 5052/19. 02.2020,
cod SMIS 129337. Suma prevazuta in buget
reprezinta contravaloare servicii proiectare
faza PT, verificare tehnica de calitate si avize
pentru componenta 1, contravaloare lucrari,
dirigentie santier, asistenta tehnica proiectant
si cote legale ISC pentru componenta 1,
contravaloare autobuze si statii de incarcare
pentru componenta 2. In data de 28.04.2020 a
fost semnat contractul de achizitie publica
pentru furnizarea autobuzelor. S-a achitat
suma totala de 48.209.542,78 lei, reprezentand
271.988,78 lei cval documentatie proiectare
faza PT, 8.400,00 lei verificare tehnica de
calitate, 47.927.488,00 lei reprezentand
contravaloare autobuze si statii de incarcare
livrate si 1.666,00 lei publicitate obligatorie
proiect.

49,324,899
50,901,970

Pentru execuția obiectivelor de investiții, pentru programe in continuare, pe primele
9 luni ale anului 2021, titlul 70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de 18.720.473 lei,
conform tabelului de mai jos:
lei
Denumire obiectiv

Valoare

Cap. 51
Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr. 1
Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova strada
A.I. Cuza nr.7
Achiziție poartă securitate clădire

achitată

Achiziţie servicii upgrade componente pentru server de
date Fujitsu PRIMERGY BX şi STORAGE ETERNUS
DX – DIT
TOTAL CAP. 51
Denumire obiectiv
Cap. 67
Autobasculantă
Autospecială cu platformă pentru lucru la înălţime (1
buc.)
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Observații

774,874

contract în derulare

1,598,015

contract în derulare

9,044

contract finalizat

90,035

contract finalizat

2,471,968
Valoare
achitată
369,495

contract finalizat

303,450

contract finalizat

Observații

Achizitie maşină de spălat pardoseli (Direcţia Baze
Sportive şi Agrement)
Achiziţie aspirator mobil piscină (Direcţia Baze
Sportive şi Agrement)
Achiziţie robot piscină (Direcţia Baze Sportive şi
Agrement)
TOTAL CAP. 67
Denumire obiectiv
70
Concesionarea Serviciului de iluminat public in mun.
Craiova

9,300

contract finalizat

8,712

contract finalizat

60,896

contract finalizat

751,853
Valoare
achitată

Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața
blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova
(E.T., P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate,
asistenţă tehnică, ex.)
Amenajare instalație de semaforizare în intersecția
străzilor Brestei și Pelendava (S.F.)
Sistem de supraveghere video in municipiul Craiova
(S.F.)
Realizare PUG Mun.Craiova
TOTAL CAP. 70

Observații

4,067,571

contract în derulare

1,606,126

contract finalizat

17,612

contract finalizat

66,755

contract finalizat

1,973,676
7,731,740

Denumire obiectiv

Valoare

84

achitată

contract în derulare
Observații

Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun.
Craiova (PT+ex.) -acord-cadru

3,140,339

contract în derulare

Modernizare str. Ramuri (P.T.şi D.E., verificare tehnică de

258,389

contract în derulare

Modernizare str. Migdalului (P.T.şi D.E., verificare
tehnică de calitate, as. th., ex.)

157,056

contract în derulare

Modernizare str. Lăcrămioarei (P.T.şi D.E., verificare

170,756

contract finalizat

Modernizare Aleea III Bariera Vâlcii (P.T.şi D.E.,

373

contract finalizat

Modernizare Aleea II Cantonului (P.T.şi D.E., verificare

211,495

Modernizare str. Drumul Corneșului (P.T.şi D.E., verificare

1,033,089

calitate, as. th., ex.)

tehnică de calitate, as. th., ex.)

verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)
tehnică de calitate, as. th., ex.)

tehnică de calitate, as. th., ex.)

contract în derulare
contract finalizat
în prezent se efectuează studiul de
impact asupra mediului cerut de
Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului

Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea București
(P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, as. th.)

3,000

Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum Melinești
(P.T.şi D.E., verificare tehnică de calitate, asistenţă
tehnică, ex.)

2,777,040

contract în derulare

Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare
(E.T.,D.A.L.I.) – acord cadru

13,375

contract în derulare
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TOTAL CAP. 84

TOTAL GENERAL

7,764.912

18.720.473

Veniturile secțiunii de funcționare s-au realizat în proporție de 99,98 %, adică s-a
încasat suma de 452.646.264 lei în comparație cu prevederea bugetară de 452.754.000 lei.
Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de 87.925.614 lei.
La cheltuielile secţiunii de funcţionare, execuția s-a realizat în proporţie de 90,28 %,
adică au fost efectuate plăţi în sumă de 408.754.296 lei faţă de o prevedere bugetară de
452.754.000 lei.
La secţiunea de dezvoltare au fost efectuate plăţi pentru obiective de investiții,
proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și transferuri de capital în sumă de
74.757.140 lei.
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor Legii privind finanţele
publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010 la art.49, alin.12,
coroborate cu prevederile art.136, art.196, alin. 1, lit.a din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al
Municipiului Craiova, aprobarea execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al
MUNICIPIULUI CRAIOVA pe primele 9 luni ale anului 2021, conform anexelor 1 şi 2
ataşate la prezentul raport.
Ordonator principal de credite delegat,
Daniela Militaru
Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan
Imi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Întocmit,
Consilier Daniela Crețu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea
și legalitatea întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura:
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Anexa nr.1

VENITURI
-leiDenumire indicatori
TOTAL VENITURI:

Încasări la
30.09.2021
540.571.878

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE:

452.646.264

I. Venituri proprii, total din care:
*Venituri din impozite şi taxe locale

173.757.777

*Donaţii şi sponsorizări

173.750.279
7.498

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:

45.209.912

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:

38.300.174

-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care:

10.430.168

- cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011

10.430.168

-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

12.783.000

-indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap grav

11.811.000

- finanţarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social
-cămine pentru persoane vârstnice

580
70.000

-plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul
stimulării participării în învăţământul preşcolar
-drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

1.156.579

- serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor

2.039.547

2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului
particular sau confesional acreditat
III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
IV. Subvenţii , din care:
- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi
combustibil petrolier
- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare

9.300

6.909.738
259.281.670
18.154.905
764
18.154.141
-43.758.000

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE:

87.925.614

I. Venituri proprii
II. Operaţiuni financiare
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată
III. Subvenţii
-Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente
perioadei de programare 2014-2020
IV. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinaţări
aferente cadrului financiar 2014-2020
V. Vărsăminte din secţiunea de functionare

1.292.527
34.552.339
34.552.339
5.158.508
5.158.508
3.164.240
43.758.000

Ordonator principal de credite delegat,

Director executiv adj.,

Întocmit,

Vasilica-Daniela Militaru

Lucia Ștefan

Insp.Venus Bobin

Anexa nr. 2

CHELTUIELI
Nr.
crt.
01
1

2
3
4

5

6

7

8

9

Denumire capitole
TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

-lei -

Cod
49,02

Plăţi la
30.09.2021
483.511.436

408.754.296
53.851.044
33.842.779
19.886.612
16.074
348.270
-242.691
3.177.426
3.008.290
169.136
4.165.185
329.251
3.835.934
24.857.617
24.836.000
24.836.000
21.617
21.617
25.799.678
52.935
15.648.284
6.909.738
1.177.707
2.068.570

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE
Autorităţi executive
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
alte transferuri
alte cheltuieli
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.
Servicii publice generale
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
bunuri şi servicii
dobânzi aferente datoriei publice
Ordine publică şi siguranţă naţională
Poliţia locală
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.
Protecţie civilă
bunuri şi servicii
Învăţământ
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
alte transferuri
asistenţă socială
alte cheltuieli

49.02-SF
51.02
51.02.10
51.02.20
51.02.55
51.02.59
51.02.85.01
54.02
54.02.10
54.02.20
55.02
55.02.20
55.02.30
61.02

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.

65.02.85.01

-57.556

Sănătate
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.
asistenţă socială
alte cheltuieli
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.
Cultură, recreere şi religie
bunuri şi servicii
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.
rambursări de credite
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.
Asigurări şi asistenţă socială
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.
asistenţă socială
alte cheltuieli

66.02
66.02.10
66.02.20
66.02.51.01.
66.02.57
66.02.59
66.02.85.01
67.02
67.02.20
67.02.51.01
67.02.81
67.02.85.01
68.02
68.02.10
68.02.20
68.02.51.01
68.02.57
68.02.59

19.136.544
17.946.978
10.780
978.000
141.790
76.567
-17.571
71.036.337
27.825.648
41.460.000
1.824.000
-73.311
50.071.679
26.482.500
677.533
8.145.064
14.355.071
1.072.849

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.

68.02.85.01

-661.338

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
bunuri şi servicii
alte transferuri

70.02
70.02.20
70.02.55

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.

70.02.85.01

10 Protecţia mediului
bunuri şi servicii
rambursări de credite
11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
rambursări de credite interne

61.02.51.01
61.02.20
65.02
65.02.10
65.02.20
65.02.55
65.02.57
65.02.59

74.02
74.02.20
74.02.81
80.02
80.02.81

14.195.464
11.112.881
3.082.778
-195
39.748.950
34.095.688
5.653.262
2.553.945
2.553.945

Nr.
crt.

Cod

Denumire capitole

12 Combustibili şi energie
subvenţie - total, din care:
*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
13 Transporturi
bunuri şi servicii
subvenţii
rambursări de credite interne
02
1

2

2
3

4
5
6
7
8
9

Plăţi la
30.09.2021

81.02
81.02.40
81.02.40.03
84.02
84.02.20
84.02.40
84.02.81

18.280.000
18.280.000
18.280.000
81.880.427
38.904.776
36.822.818
7.477.247

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.

84.02.85.01

-1.324.414

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
Autorităţi executive
cheltuieli de capital, din care:
active nefinanciare
active financiare
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.
Ordine publică şi siguranţă naţională
transferuri de capital
Poliţia locală
transferuri de capital
Învăţământ
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020
active nefinanciare
Sănătate
transferuri de capital
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.
Cultură, recreere şi religie
cheltuieli de capital
Asigurări şi asistenţă socială
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020
cheltuieli de capital
Protecţia mediului
alte transferuri

49.02-SD
51.02
51.02.70
51.02.71
51.02.72
51.02.85
51.02.85.02
61.02
61.02.51.02

74.757.140
2.471.968
2.471.968
2.471.968
0
0
0
202.247
202.247
202.247
202.247
1.619.772
1.230.505
389.267
853.069
437.152
1.162.045
-746.128
751.853
751.853
228.466
229.097
-631
7.736.932
5.192
7.731.740
3.500.000
3.500.000

Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

80.02

proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020
Transporturi
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020
cheltuieli de capital

80.02.58
84.02
84.02.58
84.02.71

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.

84.02.85.02

Ordonator principal de credite delegat,
Vasilica-Daniela Militaru

Întocmit,
insp. Venus Bobin

61.02.51.02
65.02
65.02.58
65.02.71
66.02
66.02.51.02
66.02.58
66.02.85.02
67.02
67.02.71
68.02
68.02.58
68.02.85.02
70.02
70.02.58
70.02.71
74.02
74.02.55

384.467
384.467
57.008.366
49.324.899
7.764.912
-81.445

Director executiv adj.,
Lucia Ștefan

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Nr. 184319/ 15.10.2021

RAPORT DE AVIZARE
Având in vedere:
-Referat de aprobare nr. 177998/07.10.2021,
-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 183912/15.10.2021 privind
executia bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova aferenta primelor 9 luni ale
anului 2021 (30 septembrie 2021),
-Prevederile art. 49 alin.12 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare,
-In temeiul art. 129 coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare,
-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,
AVIZAM FAVORABIL
Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 183912/15.10.2021 privind
aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova pe primele 9 luni ale
anului 2021 (30 septembrie 2021).
Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Lia Martha Toncea

Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ
Semnatura

